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Jaarverslag Dorpsraad 
Schermerhorn 2019-2020 

De Dorpsraad wordt gevormd door Frans Schuurman (voorzitter), Robert-Jan Huijser 
(penningmeester), Debby Stoop (secretaris), Jan Koning (notulist) en Cor Bellekom.  
 
De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in de Horn, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. Vergadering is volledig openbaar. Eventueel wordt vooraf kenbaar 
gemaakt dat punten in besloten kring worden besproken. Bewoners kunnen vóór de vergadering 
aangeven dat zij een bepaald onderwerp willen bespreken zodat dit meegenomen kan worden in de 
agenda. 
 
Afgelopen jaar is er in de maanden april en mei niet vergaderd door de Dorpsraad i.v.m. Corona-
maatregelen. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende 
vergadering goedgekeurd en daarna op de website geplaats. 
 

Verslag Jaarvergadering 2019 
Voor een samenvatting van onze jaarvergadering van 05 november 2019 kunt u terecht op deze link: 
Jaarvergadering Dorpsraad Schermerhorn 2019. 
 

Jaarverslag 2019-2020 
Van onze plannen is afgelopen jaar minder terechtgekomen dan wij hadden gehoopt, met name door 
de maatregelen omtrent Covid19. 
 
Wel hebben wij o.a. de volgende onderwerpen op de agenda gehad: 
 

• Groenvoorzieningen in het dorp 
Vanuit enkele dorpsbewoners kwam de behoefte om wat extra’s te doen aan de 
groenvoorzieningen in ons dorp. Er is een “Commissie Groen” gestart en deze projectgroep heeft 
gekeken hoe en waar het in ons dorp wat meer groen geplaatst zou kunnen worden. De 
Dorpsraad overlegt met de gemeente Alkmaar welke plannen zouden kunnen worden 
uitgevoerd. 

 

• Borden 30km per uur 
Samen met de kinderen uit het dorp zijn tijdens de spelletjes dagen die worden georganiseerd 
door de Jeugdraad verkeersborden ontworpen. De gemeente heeft zorg gedragen voor de 
realisatie van de ontwerpen naar echte borden. Deze echte borden hangen inmiddels op hun 
plek. 

 

• Accommodatieonderzoek 
Er is door de gemeente een rapport opgesteld met een inventarisatie van de accommodaties in 
Schermerhorn. Het stuk sluit aan op eerdere onderzoeken in het dorp naar maatschappelijke 
samenhang. 
Het leidt tot een aantal conclusies. Er is overcapaciteit aan accommodaties in Schermerhorn. 
Daarbij wordt met name gesproken over de Ruiterstok en gymzaal. Het eerder beoogde 
activiteitenaanbod in De Horn komt onvoldoende van de grond. Daarnaast is het lastig om 
activiteiten voor bijvoorbeeld jeugd en ouderen samen te voegen. Men hoopt dat door de 
overname van de sporthal door de gemeente Alkmaar de exploitatie verbeterd. Er is nader 
onderzoek nodig naar een dorpshuisachtige, laagdrempelige voorziening. 

http://dorpsraadschermerhorn.nl/blog/wp-content/uploads/2020/03/Jaarverslag-Dorpsraad-Schermerhorn-2019.pdf
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De Dorpsraad zal de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken bij het opstellen van een 
dorpsvisie.  
 

• Overleg met Gemeente Alkmaar 
Er is regelmatig overleg met de gemeente Alkmaar over een verscheidenheid aan onderwerpen.  
Op 4 september jl. is er met de Gebiedsconsulente en een verkeerskundige een rondje door het 
dorp gelopen en overleg geweest. Dit naar aanleiding van de huidige parkeerdruk. 
Parkeerdruk 
De bovengenoemde parkeerdruk blijft een punt van zorg (ook i.v.m. nieuwbouw- en 
inbreilocaties). De Dorpsraad blijft scherp op de parkeernorm die in ontwikkeling is bij de 
gemeente. 
 

• Update N243  
De aanbestedingsprocedure loopt nu. We houden de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in 
de gaten. De laatste stand van zaken (oktober 2020) kunt u hier vinden: Herinrichting N243 - 
Stand van zaken. 

• Overleg met Stadswerk072 
Wij hebben ons voor korte periodes intensief bezig gehouden met de huisvuilinzameling. Dit is 
door de gemeente weggezet bij Stadswerk072 i.p.v. HVC Alkmaar. Regelmatig werden wij verrast 
door nieuwe initiatieven maar hebben in overleg diverse zaken positief kunnen veranderen. 
Wij worden meer en meer aan de voorkant betrokken door Stadswerk072, bijvoorbeeld in het 
zoeken naar locaties voor ondergrondse vuilcontainers en aanwijzing centrale punten 
huisvuilinzameling (waar komen de bakken te staan bij inzamelen). 
 

• Dorpsagenda 
Op initiatief van de Dorpsraad en Gerie Hordijk, Consulent van RSWP Alkmaar Aangenaam, wordt 
er getracht om een algemene Dorpsagenda te maken. Helaas is de inrichting hiervan volledig 
verstoord door Covid19 en hebben we veel moeten verwijderen en of uitstellen. Wel is de basis 
nu gelegd om de diverse evenementen in de Dorpsagenda te plaatsen. De Dorpsagenda kunt u 
hier vinden: Dorpsagenda Schermerhorn. 
 

• Wifi in de Horn 
De Wifi in de openbare ruimte van De Horn werkt en is gratis toegankelijk. 

• De Ruiterstok  
Tijdens de vorige jaarvergadering kwam tijdens de rondvraag nog aan het licht dat het bestuur 
van de Ruiterstok de avond ervoor besloten heeft dat zij ermee wilden stoppen. Dit werd tijdens 
de jaarvergadering als erg jammer ervaren. Een groepje aanwezigen is hiermee aan de slag 
gegaan en hebben de Ruiterstok weer nieuw leven ingeblazen. Er zijn op dit moment 29 leden. 
De dorpsraad is hier erg blij mee. 

 

• Overige onderwerpen die in de Dorpsraad aan de orde zijn geweest: 

- Kerstboom/Wensboom 
- Regiegroep 
- Slootenfonds 
- Kermis 
- Rapport rekenkamer (resultaten herindeling Alkmaar) 
- Onderhoud rondom locatie Het Kompas 
- Speeltuintje naast De Ruiterstok 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Oktober_2020/Stand_van_zaken
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Oktober_2020/Stand_van_zaken
http://dorpsraadschermerhorn.nl/?page_id=450
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Voor nadere informatie over deze punten verwijzen wij u naar de notulen van onze vergaderingen op 
de website. 

 

Verslag Floor 2020 
Ook de Floor heeft een apart jaar meegemaakt. Hiervan doen zij verslag in deze presentatie: 
 
Floor 2020 
 

Financieel verslag en Kascommissie 
In de Kascontrolecommissie zaten dit jaar Marloes van der Zee en Anita Bellekom. Helaas was 
Marloes verhinderd op de geplande datum en heeft Kees van Etten haar taak overgenomen. De 
Kascommissie heeft de financiële verslagen gecontroleerd, goedgekeurd en ondertekend.  
 

Verkiezing leden Dorpsraad 
In de Jaarvergadering van 2019 hebben Debbie en Cor aangegeven na dit lopende jaar te stoppen 
met de Dorpsraad. Helaas is het ons niet gelukt om dit tweetal te vervangen en gaat de Dorpsraad 
vooralsnog verder met drie personen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Debbie Stoop-Dekker en Cor Bellekom 
 
Wij bedanken Cor en Debbie en hebben hen een bedankje overhandigd. Mocht u interesse hebben 
om zitting te nemen in de Dorpsraad kunt u contact opnemen met ondergetekenden of via 
info@dorpsraadschermerhorn, bestuur@dorpsraadschermerhorn.nl of 
voorzitter@dorpsraadschermerhorn.nl. 
 

Tot slot 
Van harte bedankt voor uw belangstelling. Normaal gesproken volgt er een rondje vanuit de 
Dorpsraad maar helaas komen we nu niet verder dan een digitale toast. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Schuurman 
Jan Koning 
Robert-Jan Huijser 
Cor Bellekom 
Debby Stoop-Dekker 

https://d.docs.live.net/2c775b9cae7c89ce/Documents/Dorpsraad/30%20Dorpsraad/01%20Notulen%20en%20jaarverslag%20DR/20201020%20Presentatie%20Dorpsraad.pptx

